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KARTA PRZEDMIOTU
I.

Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Kierunek studiów
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie)
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne)
Dyscyplina
Język wykładowy

Kryminalistyka
Forensics
Prawo (WNIT)
jednolite magisterskie
stacjonarne
nauki prawe
polski

Koordynator przedmiotu/osoba
odpowiedzialna

dr hab. Filip Ciepły, prof. KUL

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze
słownika)
wykład

Liczba godzin

semestr

Punkty ECTS

30

zimowy (VII i IX)

2

Wymagania wstępne znajomość prawa karnego, zainteresowanie problematyką
II.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 - wprowadzenie podstawowej wiedzy i terminologii z zakresu kryminalistyki
C2 - umiejętność posługiwania się wiedzą teoretyczną w zakresie kryminalistyki
C3 - rozumienie potrzeby stałego kształcenia się i doskonalenia umiejętności zawodowych
C4 - wyrobienie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu
kryminalistyki
C1 - zapoznanie z zasadami pracy w obszarze kryminalistyki
III.

Symbol

W_01
W_02
W_03
W_04

U_01

Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów
kierunkowych
Opis efektu przedmiotowego
WIEDZA
Ma podstawową wiedzę z dziedziny kryminalistyki
Zna i rozumie terminologię z zakresu kryminalistyki w
języku polskim i językach obcych.
Zna podstawowe cechy i funkcje regulacji prawnych w
obszarze kryminalistyki
Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm
etycznych funkcjonujących w obszarze kryminalistyki
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w obszarze
kryminalistyki (w języku rodzimym i obcym) z
wykorzystaniem nowoczesnych technologii (ICT).
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Odniesienie do
efektu
kierunkowego
K_W01
K_W03
K_W06
K_W15

K_U04
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U_02

K_01

K_02

IV.

Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego z
zakresu prawa karnego procesowego i czynności
kryminalistycznych i porozumiewać się w sposób
precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik
komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa jak i
odbiorcami spoza grona specjalistów.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z
zakresu kryminalistyki, rozumie potrzebę kształcenia się
przez całe życie.
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności z zakresu kryminalistyki.

K_U08

K_K01

K_K06

Opis przedmiotu/ treści programowe

Pojęcie, historia, funkcje i zasady kryminalistyki. Wersja śledcza, modus operandi, analiza
kryminalna. Oględziny, przeszukanie, czynności operacyjno-rozpoznawcze: podsłuch,
prowokacja, przesyłka kontrolowana, agentura. Pościg, zasadzka. Ślady biologiczne.
Identyfikacja biometryczna. Daktyloskopia, mechanoskopia. Badania broni palnej,
dokumentów. Traseologia, fonoskopia, osmologia, termowizja, fotografia, antropometria,
psychologia zeznań, taktyka przesłuchania. Okazanie, konfrontacja. Poligraf, hipnoza,
narkoanaliza, badania fizykochemiczne. Rejestracja, dokumentacja kryminalna. Policja na
świecie.
V.
Symbol
efektu
W_01

W_02

W_03

W_04

U_01

U_02

Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się
Metody dydaktyczne
(lista wyboru)
wykład konwersatoryjny,
wykład konwencjonalny,
analiza tekstu prawnego
wykład konwersatoryjny,
wykład konwencjonalny,
analiza tekstu prawnego
wykład konwersatoryjny,
wykład konwencjonalny,
analiza tekstu prawnego
wykład konwersatoryjny,
wykład konwencjonalny

Metody weryfikacji
(lista wyboru)
WIEDZA
pisemne zaliczenie

pisemne zaliczenie

pisemne zaliczenie

pisemne zaliczenie

UMIEJĘTNOŚCI
analiza tekstu prawnego
pisemne zaliczenie

dyskusja, studium
przypadku (case study)

sprawdzenie umiejętności
praktycznych, obserwacja

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
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Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)
oceniony arkusz
zaliczeniowy,
protokół
oceniony arkusz
zaliczeniowy,
protokół
oceniony arkusz
zaliczeniowy,
protokół
oceniony arkusz
zaliczeniowy,
protokół
oceniony arkusz
zaliczeniowy,
protokół
notatki prowadzącego,
oceniony arkusz
zaliczeniowy,
protokół
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K_01

ćwiczenia praktyczne

dyskusja, obserwacja

K_02

ćwiczenia praktyczne

pisemne zaliczenie

VI.

notatki prowadzącego,
oceniony arkusz
zaliczeniowy,
protokół
oceniony arkusz
zaliczeniowy,
protokół

Kryteria oceny, wagi

Ocena niedostateczna
Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat norm prawnych z dziedziny
kryminalistyki, nie zna i nie rozumie terminologii z zakresu kryminalistyki w języku polskim,
nie zna podstawowych cech i funkcji kryminalistyki, nie posiada wiedzy na temat zasad i
norm etycznych funkcjonujących w obszarze kryminalistyki.
Nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy i rozwijać swoich profesjonalnych umiejętności,
korzystając z różnych źródeł (w językach rodzimym i obcych) i nowoczesnych technologii
(ICT), nie potrafi używać specjalistycznego języka technicznego i prawnego i porozumiewać
się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze
specjalistami w zakresie prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów.
Nie rozumie potrzeby kształcenia się przez całe życie, nie potrafi uzupełniać i doskonalić
nabytej wiedzy i umiejętności.
Ocena dostateczna
Student posiada podstawową wiedzę na temat norm prawnych z dziedziny kryminalistyki, zna
i rozumie podstawową terminologię z zakresu kryminalistyki w języku polskim oraz językach
obcych, zna podstawowe zasady i funkcje kryminalistyki, posiada podstawową wiedzę na
temat zasad i norm etycznych funkcjonujących w obszarze kryminalistyki.
Potrafi w stopniu podstawowym samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje
profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i językach
obcych) i nowoczesnych technologii (ICT), potrafi używać w stopniu podstawowym
specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy
użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa jak i odbiorcami
spoza grona specjalistów.
Rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić w stopniu
podstawowym nabytą wiedzę i umiejętności.
Ocena dobra
Student posiada wiedzę na temat norm prawnych z dziedziny kryminalistyki, zna i rozumie
większość pojęć z zakresu kryminalistyki w języku polskim oraz językach obcych, zna zasady
i funkcje kryminalistyki, posiada wiedzę na temat zasad i norm etycznych funkcjonujących w
obszarze kryminalistyki.
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności,
korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i językach obcych) i nowoczesnych
technologii (ICT), potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w
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sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w
zakresie prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów.
Rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności.
Ocena bardzo dobra
Student posiada wiedzę na temat wszystkich dziedzin taktyki i techniki kryminalistycznej,
bardzo dobrze zna i rozumie pojęcia z zakresu kryminalistyki w języku polskim i językach
obcych, zna zasady i funkcje kryminalistyki, posiada wiedzę na temat zasad i norm etycznych
funkcjonujących w obszarze kryminalistyki.
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności,
korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i językach obcych) i nowoczesnych
technologii (ICT), potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w
sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w
zakresie prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów.
Bardzo dobrze rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i
doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta oceniane są na podstawie obowiązkowego
kolokwium końcowego. Kolokwium ma formę testu składającego się z pytań jednokrotnego
wyboru. Ponadto uwzględniana jest aktywność studenta na zajęciach oraz obecność na
zajęciach.
VII.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem

Liczba godzin
30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta

30

VIII.

Literatura

Widacki J. (red.), Kryminalistyka, Warszawa (najnowsze wydanie).
Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Zakamycze (najnowsze wydanie).
Hołyst B., Kryminalistyka, LexisNexis (najnowsze wydanie).
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